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Dysgu Oedolion yng Nghymru

Ymgynghoriad ar newid y ffordd rydym ni’n 
cyflenwi ac yn ariannu Dysgu Oedolion

Fersiwn HAWDD EI DDEALL 

Mae’r ddogfen hon yn sôn am Ddysgu 
Oedolion yng Nghymru.

Rydym ni’n darparu cyrsiau sy’n:

• Helpu pobl i ddysgu darllen,

• Helpu pobl i ddysgu ysgrifennu,

• Helpu pobl i ddefnyddio rhifau,

• Helpu pobl i ddefnyddio cyfrifiaduron 
yn ddiogel 

• Addysgu Saesneg i bobl sy’n dod 
o wledydd eraill

Cyllid yw arian mae Llywodraeth Cymru’n 
ei roi er mwyn rhedeg y cyrsiau hyn.
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Pennod 1 

Cyflenwi Dysgu Oedolion yng Nghymru

Does dim llawer o arian gennym i’w wario 
ar ddysgu oedolion.

Felly mae’n bwysig iawn ein bod ni’n 
gwneud yn siŵr ein bod ni’n rhoi’r arian 
i’r sefydliadau iawn a’u bod nhw’n gwneud 
yr hyn rydym ni eisiau.

Fe wnaethom ni ofyn i bobl ddweud 
wrthym beth oedd y ffordd orau i wario’r 
arian hwn yn eu tyb nhw.

Mae’r ddogfen hon yn trafod yr holl 
ymatebion a ddaeth i law.



5

Hawdd ei Ddeall

Cwestiwn 1 –
Ydych chi’n meddwl y dylai bod rhaid 
i bawb sy’n cyflenwi dysgu oedolion 
ei gynllunio yn yr un ffordd?

Ydw.  Roedd y rhan fwyaf o bobl 
a ymatebodd i’r ymgynghoriad yn credu 
ei bod hi’n bwysig bod pawb yn cynllunio 
yn yr un ffordd.

Cwestiwn 2 -
Ydych chi’n meddwl y byddai hyn 
yn ein helpu i wybod beth sy’n cael 
ei wneud ac ydy pawb yn cael yr un 
cyfleoedd?

Ydw.  Roedd y rhan fwyaf o bobl a 
ymatebodd yn teimlo y byddai hyn yn ein 
helpu i wybod yn union beth oedd yn cael 
ei gynnig i bobl.

Cwestiwn 3 –
Ydych chi’n meddwl y dylem ni roi’r 
arian i gynghorau a cholegau?

Roedd y rhan fwyaf o’r bobl a wnaeth 
ymateb i’r ymgynghoriad  yn credu mai 
dyma’r dewis gorau sydd ar gael.
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Cwestiwn 4 –
Ydych chi’n meddwl y dylem ni 
wneud yn siŵr mai dim ond ar 
ddysgu oedolion y gallan nhw wario’r 
arian?

Ydw.  Roedd pawb wnaeth ymateb yn 
meddwl ei bod hi’n bwysig mai dim ond 
ar ddysgu oedolion y mae modd gwario’r 
arian.

Cwestiwn 5 –
Ydych chi’n meddwl y dylem ni roi’r 
arian i bartneriaethau?

Roedd rhai o’r bobl wnaeth ymateb yn 
meddwl bod hyn yn syniad da.

Ond nid oedd y rhan fwyaf o bobl eisiau i’r 
arian fynd i bartneriaethau.

Cwestiwn 6 –
Ydych chi’n meddwl y byddai’r 
partneriaethau sydd gennym yn 
barod yn gallu gwneud hyn?

Nac ydw.  Nid oedd y rhan fwyaf o bobl yn 
meddwl y byddai’r partneriaethau sydd 
gennym yn gallu gwneud hyn.
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Cwestiwn  7 -
Fyddem ni angen gwahanol fathau 
o bartneriaethau i wneud i hyn 
weithio?
Roedd bron pawb yn meddwl bod 
partneriaethau’n bwysig iawn.

Roedd rhai pobl yn meddwl y byddai’r 
partneriaethau oedd ganddynt yn barod yn 
gweithio’n iawn.

Roedd pobl eraill yn credu y byddai’r 
partneriaethau angen gwahanol fathau 
o bobl ynddynt efallai er mwyn eu helpu 
i weithio’n well.

Cwestiwn  8 –
Ydych chi’n meddwl y dylem ni gael 
un sefydliad yn unig ar gyfer Cymru 
i gyd?

Cafwyd llawer o ymatebion gan grŵp 
o bobl sy’n aelodau o Addysg Oedolion 
Cymru.  

Roeddent i gyd yn meddwl mai dyma’r 
opsiwn gorau i’w ddewis.

Doedd pobl eraill ddim yn hoffi’r opsiwn 
hwn a ddim yn meddwl y byddai un 
sefydliad yn gallu cwmpasu Cymru i gyd.
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Cwestiwn  9 –
Ydych chi’n meddwl y dylem ni ofyn 
i sefydliadau gyflwyno cynigion am 
y cyfle i wneud y gwaith hwn?

Nac ydw.  Doedd y rhan fwyaf o bobl 
ddim yn hoffi’r syniad y dylai sefydliadau 
gyflwyno cynigion am y cyfle i wneud 
y gwaith hwn.

Cwestiwn  10 -

Ydych chi’n meddwl y dylem ni 
ariannu coleg sy’n bodoli’n barod 
i’w gyflenwi?

Roedd aelodau Addysg Oedolion Cymru 
yn hoffi’r syniad ac yn meddwl y dylai 
Addysg Oedolion Cymru gael yr arian 
i wneud y gwaith hwn.

Roedd pobl eraill wnaeth ymateb yn 
anghytuno.
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Doedden nhw ddim yn credu y gallai coleg 
sy’n bodoli’n barod wneud y gwaith.

Pa opsiwn oeddech chi’n ei hoffi 
orau?

Roedd aelodau Addysg Oedolion Cymru 
i gyd yn hoffi Model 3 orau.

Maen nhw eisiau i’r arian fynd i Addysg 
Oedolion Cymru fel eu bod yn cyflenwi’r 
dysgu oedolion i gyd.

Roedd y rhan fwyaf o’r bobl eraill wnaeth 
ymateb yn hoffi Model 1.

Maen nhw eisiau i’r arian fynd i 
Awdurdodau Lleol a cholegau i gyflenwi 
dysgu oedolion.

 

Model

Model

Model
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Pennod 2

Ariannu

Mae angen i ni newid y ffordd rydym ni’n 
rhannu arian.

Roeddem ni eisiau dod o hyd i ffordd 
newydd o rannu’r arian fel ei fod yn fwy teg.

Cwestiwn 11 –
Sut ydych chi’n meddwl ddylem ni 
rannu’r arian?

Mae’r rhan fwyaf o bobl eisiau i’r arian gael 
ei rannu yn ôl nifer y bobl sy’n byw ym 
mhob ardal.

Hefyd, maen nhw eisiau i’r arian gael ei 
ddefnyddio i helpu pobl sydd heb lawer 
o arian neu sydd ddim yn gwneud yn dda 
iawn yn yr ysgol.

Doedd y rhan fwyaf o bobl ddim eisiau i’r 
arian fynd i mewn i’r gronfa fawr sy’n mynd 
i gynghorau.
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Cwestiwn 12 –
Allwch chi ddweud pam eich bod chi’n 
meddwl mai dyma’r ffordd orau?

Roedd y rhan fwyaf o bobl yn meddwl bod 
hon yn ffordd fwy teg o ddefnyddio’r arian.

Roedden nhw’n meddwl y byddai hyn yn 
gwneud yn siŵr bod yr arian yn helpu’r bobl 
sydd ei angen fwyaf.

Gallem ni gadw peth o’r arian i dalu am 
brosiectau arbennig.

Cwestiwn 13 –
Ydych chi’n meddwl y byddai hyn yn 
syniad da?

Roedd y rhan fwyaf o bobl yn meddwl bod 
hyn yn syniad da.

Ond doedden nhw ddim eisiau i’r arian 
ddod o’r gronfa bresennol.

Roedden nhw eisiau arian ychwanegol i allu 
gwneud prosiectau arbennig.
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